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    Brott i jämförelse med 2017 
     

 

Brott J-la 2017 J-la 2018 Bro 2017 Bro 18   K-ängen  2017  2018 

         

Inbrott villa 255 204 24 9              63 17 

Inbrott lgh 102 62 9 4 10 8 

Försök Villa 51 57 4 4 17 7 

Försök lgh 44 35 6 6 6 7 

Tillgrepp bil 114 130 21 29 13 23 

Försök bil 31 18 7 4 8 2 

Tillgr mc 26 53 2 1 8 0 

Tillgr moped 66 79 11 5 11 5 

Tillgr cykel 390 345 40 43 43 44 

Inbr garage 129 66 34 20 22 25 

Stöld båt 9 5 2 5 11 6 

 

Året slutade positivt vad gäller inbrott i bostäder. Desto sämre var det med angrepp på fordon. 

Glädjande är att de stora båtklubbarna inte haft några båtstölder. Angreppen på båt har skett ut i 

Verkaviken och Stäkets sportfiskklubbs hamnområde. Några angrepp har inträffat på privata 

tomter. Minskningen av angrepp på de stora båtklubbarna sammanfaller med den omstartade 

Båtsamverkan. Jag konstaterar att brottsförebyggande arbete lönar sig. 

 

Under året har flera hört av sig med iakttagelser med mera som vi sedan kunnat använda vid 

utredningsarbetet.  

 

Nu gäller det att förebygga inför framtiden. Vi vet att reaktioner från boende lönar sig. Jag menar 

då ett vänligt ”hallå, letar du någon eller något” är mycket besvärande för både den som rekar och 

för den som avser att göra inbrott. Sedan är ju kommunikationen med kontaktpolisen viktig. 

 

Hjälp varandra med brottsförebyggande åtgärder i bostäder. Prata med varandra och speciellt 

hundägarna som är ute med sina hundar flera gånger per dygn. En del av hundägarna är utbildade i 

Nos och spaning av polis. Detta innebär inte att de är några halvpoliser. De observerar, agerar 

vänligt och rapporterar konstigheter. De har givetvis informerats om regelverket kring brott och 

vilka möjligheter man själv har i krissituationer. 

 

Nu när de ljusare och de varmare dagarna närmar sig vet vi att angreppen på fönster ökar. Se över 

infästningen av treglaspartierna så att dessa inte är så enkla att lyfta bort. 

Då ni ansar träd och buskar är det lämpligt att klippa så att insyn skapas så att tjuven inte kan 

arbeta ostört.  

Ni som har Grannsamverkan, se över skyltar med mera så att ni signalerar att Grannsamverkan är 

aktivt. 

 

Albin Näverberg 

  

Kontakta Polisen: 
Ring SOS Alarm - 112 - vid akuta ärenden 

Ring Polisen - 114 14 - dygnet runt, när du vill göra 

en brottsanmälan, tipsa eller har frågor. 

Anmälan i vissa fall kan även göras via Internet. 

 

Närpolisen i Järfälla: 
Besöksadress: Hästskovägen 88, Jakobsberg 

Postadress: Box 930, 191 29  Sollentuna 

Tele: 114 14 

E-mail: lpo-jarfalla.kansli@polisen.se 

             (Ej avsedd för anmälan, tillstånd o dyl.) 

                    

Grannsamverkan 
Året 2018 
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